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ASPEK HUKUM PORNOGRAFI
Pengertian Pornografi
Dalam pengertian aslinya, pornografi secara
harafiah berarti “tulisan tentang pelacur”,
dari akar kata Yunani klasik πορνη dan
γραφειν. Kata ini berasal dari dari istilah
Yunani untuk orang-orang yang mencatat
“pornoai”, atau pelacur-pelacur terkenal
atau yang mempunyai kecakapan tertentu
dari Yunani kuno. Pada masa modern, istilah ini diambil oleh para ilmuwan sosial untuk
menggambarkan pekerjaan orang-orang seperti Nicholas Restif dan William Acton, yang
pada abad ke-18 dan 19 menerbitkan risalat-risalat yang mempelajari pelacuran dan
mengajukan usul-usul untuk mengaturnya. Istilah ini tetap digunakan dengan makna ini
dalam Oxford English Dictionary hingga 1905.
Belakangan istilah digunakan untuk publikasi segala sesuatu yang bersifat seksual,
khususnya yang dianggap berselera rendah atau tidak bermoral, apabila pembuatan,
penyajian atau konsumsi bahan tersebut dimaksudkan hanya untuk membangkitkan
rangsangan seksual. Sekarang istilah ini digunakan untuk merujuk secara seksual segala
jenis bahan tertulis maupun grafis. Istilah “pornografi” seringkali mengandung konotasi
negatif dan bernilai seni yang rendahan, dibandingkan dengan erotika yang sifatnya
lebih terhormat. Istilah eufemistis seperti misalnya film dewasa dan video dewasa
biasanya lebih disukai oleh kalangan yang
memproduksi materi-materi ini.
Meskipun demikian, definisi pornografi
sangat subyektif sifatnya. Karya-karya
yang umumnya diakui sebagai seni
seperti misalnya patung “Daud” karya
Michelangelo dianggap porno oleh
sebagian pihak. Kadang-kadang orang
juga membedakan antara pornografi
ringan
dengan
pornografi
berat.
Pornografi ringan umumnya merujuk
kepada bahan-bahan yang menampilkan
ketelanjangan, adegan-adegan yang
secara sugestif bersifat seksual, atau menirukan adegan seks, sementara pornografi
berat mengandung gambar-gambar alat kelamin dalam keadaan terangsang dan
kegiatan seksual termasuk penetrasi. Di dalam industrinya sendiri dilakukan klasifikasi
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lebih jauh secara informal. Pembedaan-pembedaan ini mungkin tampaknya tidak berarti
bagi banyak orang, namun definisi hukum yang tidak pasti dan standar yang berbedabeda pada penyalur-penyalur yang berbeda pula menyebabkan produser membuat
pengambilan gambar dan penyuntingannya dengan cara yang berbeda-beda pula.
Mereka pun terlebih dulu mengkonsultasikan film-film mereka dalam versi yang
berbeda-beda kepada tim hukum mereka.
Di beberapa wilayah hukum di Amerika penampilan gambar atau film tentang orang
yang sedang membuang hajat ikut dimasukkan dalam definisi pornografi.

Manipulasi pornografi menggunakan komputer
Sejumlah pornografi dihasilkan melalui
manipulasi digital dalam programprogram editor gambar seperti Adobe
Photoshop. Praktik ini dilakukan dengan
membuat perubahan-perubahan kecil
terhadap foto-foto untuk memperbiaki
penampilan para modelnya, seperti
misalnya menyingkirkan cacat pada kulit,
memperbaiki cahaya dan kontras
fotonya, hingga perubahan-perubahan
besar
dalam
bentuk
membuat
photomorph dari makhluk-makhluk yang tidak pernah ada seperti misalnya gadis kucing
atau gambar-gambar dari para selebriti yang bahkan mungkin tidak pernah memberikan
persetujuannya untuk ditampilkan menjadi film porno.
Manipulasi digital membutuhkan foto-foto sumber, tetapi sejumlah pornografi
dihasilkan tanpa aktor manusia sama sekali. Gagasan tentang pornografi yang
sepenuhnya dihasilkan oleh komputer sudah dipikirkan sejak dini sebagai salah satu
daerah aplikasi yang paling jelas untuk grafik komputer dan pembuatan gambar tiga
dimensi.
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Pembuatan gambar-gambar lewat komputer yang sangat realistik menciptakan dilemadilema etika baru. Ketika gambar-gambar khayal tentang penyiksaan atau pemerkosaan
disebarkan secara luas, para penegak hukum menghadapi kesulitan-kesulitan tambahan
untuk menuntut gambar-gambar otentik yang menampilkan perbuatan kriminal, karena
kemungkinan gambar-gambar itu hanyalah gambar sintetik. Keberadaan foto-foto porno
palsu dari para selebriti memperlihatkan kemungkinan untuk menggunakan
gambar-gambar palsu untuk melakukan pemerasan atau mempermalukan
siapapun yang difoto atau difilmkan, meskipun ketika kasus-kasus itu menjadi
semakin lazim, pengaruhnya kemungkinan akan berkurang. Akhirnya, generasi
gambar-gambar yang sama sekali bersifat sintetik, yang tidak merekam
peristiwa-peristiwa yang sesungguhnya, menantang kritik-kritik konvensional
terhadap pornografi.
Hingga akhir 1990-an pornografi yang dihasilkan melalui manipulasi digital
belum dapat dihasilkan dengan murah. Pada awal 2000-an kegiatan ini semakin
berkembang, ketika perangkat lunak untuk pembuatan model dan animasi
semakin maju dan menghasilkan kemampuan-kemampuan yang semakin tinggi
pada komputer. Pada tahun 2004, pornografi yang dihasilkan lewat komputer
gambarnya melibatkan anak-anak dan hubungan seks dengan tokoh fiksi seperti
misalnya Lara Croft sudah dihasilkan pada tingkat yang terbatas. Terbitan
Playboy pada Oktober 2004 menampilkan foto-foto telanjang dada dari tokoh
permainan video BloodRayne.
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Akses Pornografi melalui Internet
Dengan munculnya internet, pornografi pun semakin mudah didapat. Sebagian dari
pengusaha wiraswasta internet yang paling berhasil adalah mereka yang
mengoperasikan situs-situs porno di internet. Demikian pula foto-foto konvensional
ataupun video porno, sebagian situs hiburan permainan video “interaktif”. Karena
sifatnya internasional, internet memberikan sarana yang mudah kepada konsumen yang
tinggal di negara-negara di mana keberadaan pornografi dilarang sama sekali oleh
hukum, atau setidak-tidaknya mereka yang tidak perlu memperlihatkan bukti usia, dapat
dengan mudah mendapatkan bahan-bahan seperti itu dari negara-negara lain di mana
pornografi legal atau tidak mengakibatkan tuntutan hukum. Lihat pornografi internet.

Biaya yang murah dalam penggandaan dan penyebaran data digital meningkatkan
terbentuknya kalangan pribadi orang-orang yang tukar-menukar pornografi. Dengan
munculnya aplikasi berbagi file peer-to-peer seperti Kazaa, tukar-menukar pornografi
telah mencapai rekor yang baru. Pornografi gratis tersedia secara besar-besaran dari
para pengguna lainnya dan tidak lagi terbatas pada kelompok-kelompok pribadi.
Pornografi gratis dalam jumlah besar di internet juga disebarkan dengan tujuan-tujuan
pemasaran, untuk menggalakkan para pelanggan yang membeli program bayaran.
Sejak akhir tahun 1990-an, “porno dari masyarakat untuk masyarakat” tampaknya telah
menjadi kecenderungan baru. Kamera digital yang murah, perangkat lunak yang kian
berdaya dan mudah digunakan, serta akses yang mudah ke sumber-sumber bahan
porno telah memungkinkan pribadi-pribadi untuk membuat dan menyebarkan bahanbahan porno yang dibuat sendiri atau dimodifikasi dengan biaya yang sangat murah dan
bahkan gratis.
Di internet, pornografi kadang-kadang dirujuk seagai pr0n yaitu plesetan dari p0rn —
porno yang ditulis dengan angka nol. Salah satu teori tentang asal-usul ejaan ini ialah
bahwa ini adalah siasat yang digunakan untuk mengelakkan penyaring teks dalam
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program-program
program pesan pendek atau ruang obrol. Menurut Google, setiap hari terjadi
68 juta pencarian dengan menggunakan kata “porno” atau variasinya.

Status hukum pornografi sangat berbeda
berbeda-beda.
beda. Kebanyakan negara mengizinkan paling
kurang salah satu bentuk pornografi. Di beberapa negara, pornografi ringan dianggap
tidak terlalu mengganggu hingga dapat dijual di toko-toko
toko toko umum atau disajikan di
televisi. Sebaliknya, pornografi berat biasanya diatur ketat. Pornografi anak dianggap
melanggar hukum di kebanyakan negara, dan pada umumnya negara
negara-negara
mempunyai pembatasan menyangkut pornografi yang melibatkan kekerasan atau
binatang.
Sebagian orang, termasuk produser pornografi Larry Flynt dan penulis Salman Rushdie,
mengatakan bahwa pornografi itu penting bagi kebebasan dan bahwa suatu masyarakat
yang bebas dan beradab harus dinilai dari seberapa jauh mereka bersedia menerima
pornografi.
Kebanyakan negara berusaha membatasi akses anak-anak
anak anak di bawah umur terhadap
bahan-bahan
bahan porno berat, misalnya dengan membatasi ketersediaannya hanya pada
toko buku dewasa, hanya melalui pesanan lewat pos, lewat saluran-saluran
saluran televisi yang
dapat dibatasi orang tua, dll. Biasanya toko-toko
toko toko porno membatasi usia orang
orang-orang
yang masuk ke situ, atau kadang
kadang-kadang barang-barang
barang yang disajikan ditutupi sebagian
atau sama sekali tidak terpampang.
erpampang. Yang lebih lazim lagi, penyebaran pornografi kepada
anak-anak
anak di bawah umur dianggap melanggar hukum. Namun banyak dari usaha-usaha
usaha
ini ternyata tidak mampu membatasi ketersediaan pornografi karena akses yang cukup
terbuka terhadap pornografi internet.
in
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Pornografi di Indonesia
Pengaruh kemajuan teknologi informasi semakin
terasa dan sukar dihindari. Kehadiran parabola
televisi, VCD, laser disc, DVD dan internet, semuanya
membuat film dan gambar panas semakin mudah
ditemukan, baik di kota besar maupun kecil, bahkan
sampai ke pedesaan sekalipun.
Pada 1996 Ayu Azhari muncul dalam adegan panas
dalam sebuah film Amerika, The Outraged Fugitive.
Tersedianya kamera video dan videophone dengan
harga relatif murah telah memungkinkan orang
merekam adegan-adegan panas, yang pada mulanya
dimaksudkan hanya untuk koleksi pribadinya. Pada
periode inilah muncul sejumlah kasus seperti sepasang mahasiswa dari kota Bandung,
atau peredaran klip video yang dibuat dengan videophone oleh seorang pejabat di
Kalimantan.
Awal April 2006 majalah Playboy edisi Indonesia beredar pertama kali
dalam versi yang jauh berbeda dengan aslinya, meskipun rencana
peredarannya jauh-jauh hari telah banyak ditentang oleh berbagai
unsur masyarakat dan pemerintah.
Selain itu,bukan hanya kalangan masyarakat saja yang berbuat asusila,
kalangan selebriti dan pejabat pun ada pula yang mendokumentasikan
kegiatan intim mereka,namun disalahgunakan oleh sebagian orang.
Seperti foto-foto mesra Sukma Ayu dan B’jah The Fly yang beredar.
Sarah Azhari,Rachel Maryam,Shanty dan beberapa selebriti lainnya pun
sempat menggegerkan atas aktivitas mereka di kamar mandi Budi Han
yang diambil secara sembunyi-sembunyi (candid).
Dan yang paling fenomenal adalah hubungan intim Maria
Eva dan Yahya Zaini,yang pada awalnya untuk dokumen
pribadi,namun harus menjadi konsumsi umum oleh pihak
yang tidak bertanggung jawab.
Sebagian kalangan di masyarakat berusaha menangkal
perubahan-perubahan dahsyat ini melalui Rancangan
Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Sebagian
lagi merasa bahwa RUU APP ini hanya akan memasung
kreativitas seni dan mengabaikan kemajemukan di dalam
masyarakat. pada tahun 2010 sebuah video mesum ariel

Cyberlaw - Aspek Hukum Pornografi
http://fairuzelsaid.wordpress.com

dengan luna maya, dan cut tari beredar, dan menimbulkan kontrofersi.
Ketua Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera (JBDK) sebuah LSM di tanah air
menyebutkan bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan selama 2010, masyarakat
Indonesia berada pada urutan ke empat di dunia yang suka membuka internet untuk
situs pornografi. Pada tahun 2008 dan 2009, Indonesia berada pada urutan ke tiga dari
beberapa negara di Asia setelah Vietnam, Kroasia dan beberapa negara Eropa lainnya.
Sosialisasi tentang UU Pornografi dipandang sangat
penting, karena selama UU Nomor: 44/2008 itu lahir
seakan-akan masyarakat belum tahu apa pengaruh UU itu
dalam kehidupan sehari-hari, terutama berkenan dengan
masih maraknya fenomena pornografi di tanah air dampak
dari teknologi internet. Kegemaran masyarakat indonesia
yang mengakses dengan kata kunci “sex” pada jaringan
internet, penggemarnya selain dari kalangan remaja
dengan usia antara 14-26 dan 30-45 tahun merata di
seluruh daerah di Indonesia, dengan mengakses selain di warung telekomunikasi
(warnet) juga dari perkantoran.
Meski dalam UU pornografi itu menyebutkan bahwa
yang tidak terjerat dalam hukum pidana adalah
membuat, memiliki atau menyimpan materi
pornografi untuk dirinya sendiri dan kepentingan
sendiri namun, dengan pertimbangan lain, setiap
individu secara sukarela lebih aman membebaskan
diri atau menjauhkan untuk tidak memb uka situs
pornografi.
Untuk
tidak
lebih
meluasnya
penggunaan internet yang mengakses situs berbau
pornografi, pemerintah dan masyarakat wajib
melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi (pasal
17) dalam UU Pornografi tersebut. Artinya bahwa, masyarakat yang melaporkan
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal itu berhak mendapatkan perlindungan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Warga masyarakat yang
melakukan pelanggaran apakah itu yang memproduksi, membuat dan memperbanyak
dan menyebarluaskan maka sanksi pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling
lama 12 tahun atau denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar.

Kriminalisasi Pornografi
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan,
suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,
percakapan, gerak tubuh/bentuk pesan lainnya melalui
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berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yg memuat
kecabulan atau eksploitasi seksual yg melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
Sementara Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yg disediakan oleh
orang perseorangan/korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi
teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar,
majalah&barang cetakan lainnya.
Ketentuan Pidana UU ini diatur dalam Bab VII mulai dari Pasal 29 sampai Pasal 41.
Adapun perbuatan yang dilarang adalah memproduksi, membuat, memperbanyak,
menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,
memperjualbelikan, menyewakan/menyediakan pornografi (P.29); menyediakan jasa
pornografi (P.30); meminjamkan/mengunduh pornografi (Pasal 31); memperdengarkan,
mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi
(P.32); mendanai/memfasilitasi perbuatan dalam Pasal 29 dan 30 (P.33); sengaja atau
atas persetujuan dirinya menjadi objek/model yang mengandung muatan pornografi
(P.34); menjadikan orang lain sebagai objek/model yang mengandung muatan
pornografi (P.35); mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan/di muka
umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau
yang bermuatan pornografi lainnya (P.36); melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau
sebagai objek dalam produk pornografi/jasa pornografi (P.37); dan mengajak,
membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa
anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (P. 38).
Sanksi pidana yang dapat dijatuhkan beragam, sesuai dengan tingkat kejahatannya.
Sanksi pidana penjara maksimal 12 tahun dan minimal 6 bulan. Sedangkan sanksi pidana
denda maksimal 7,5 milyar dan minimalnya 250 juta. Khusus untuk tindak pidana di atas
yang melibatkan anak sanksi pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari maksimum
ancaman pidananya. Sementara bagi pelaku korporasi ketentuan maksimum pidana
dendanya dikalikan 3 (tiga).

Hukum Pornografi di berbagai Negara


Amerika Serikat: Bahan-bahan porno berat legal pada tingkat Federal kecuali
bila memenuhi uji Miller tentang ketidakpantasan, yang sangat jarang.
Pornografi anak yang menyajikan gambaran tentang anak-anak yang benarbenar terlibat dalam tindakan-tindakan seks atau yang berpose dalam
penampilan yang porno adalah kejahatan. Tuntutan terhadap pornografi
maupun toleransinya sangat berbeda-beda dari satu negara bagian ke negara
bagian lainnya dan dari kota ke kota. Materi-materi/tindakan-tindakan tertentu
dikeluarkan sendiri dari bahan porno biasa. Bahan-bahan porno tidak boleh
diberikan kepada orang yang berusia kurang dari 18 tahun atau di beberapa
daerah, 21 tahun. Beberapa upaya untuk membatasi pornografi di internet telah
dibatalkan oleh pengadilan; lihat: Pornografi internet.
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Australia: Peraturan diperketat di bawah pemerintahan John Howard, namun
pornografi masih cukup mudah diperoleh. Lihat Sensor di Australia. Bahanbahan porno dapat dibeli dan disewa di Northern Territory dan ACT, dan tidak
boleh mengandung kekerasan, menyalahgunakan anak atau menampilkan
gambaran yang merendahkan martabat. Berbagai negara bagian mempunyai
undang-undang tentang pornografi, tetapi dengan catatan bahwa ada banyak
toko dewasa di masing-masing negara bagian dan wilayah yang boleh menjual
atau menyewakan bahan-bahan yang bersifat porno. Secara teknis menjual
bahan-bahan porno illegal di Queensland, tetapi memilikinya tidak dianggap
ilegal.
Austria: Bahan-bahan yang “membahayakan remaja ” atau bahan-bahan yang
merendahkan martabat manusia tidak boleh dipamerkan atau dijual kepada
orang-orang yang berusia kurang dari 18 tahun. Telanjang tidak dianggap
termasuk bahan seperti ini.
Belanda: Undang-undang yang sangat liberal. Dijual secara terbuka di tempattempat penjualan koran dan majalah. Bestiality dinyatakan ilegal setelah
dikeluarkannya undang-undang kesejahteraan binatang yang baru.
Brasil: Pornografi anak adalah kejahatan. Pornografi biasa (tidak termasuk
hubungan seksual dengan binatang) legal. Para aktor laki-laki di film-film lokal
harus mengenakan kondom dalam adegan-adegan penetrasi. Semua pemain
harus berusia minimum 18 tahun. Bila dijual di tempat-tempat umum, majalah
dan sampul DVD yang menampilkan alat kelamin harus disembunyikan dari
pemandangan umum. Bahan pornografi manapun hanya boleh dijual kepada
orang yang berusia minimal 18 tahun.
Britania Raya: Bahan-bahan porno berat dilarang hingga 1999, ketika kesulitankesulitan halangan perdagangan sehubungan dengan keanggotaan Komunitas
Eropa menjamin arus yang relatif bebas dari barang-barang seperti itu untuk
kebutuhan pribadi saja. Video R18 hanya tersedia dalam toko-toko seks yang
mempunyai izin khusus, tetapi majalah-majalah porno berat tersedia di penjualpenjual suratkabar dan majalah di beberapa tempat. Pornografi dalam bentuk
tulisan saja tidak pernah dituntut sejak pengadilan Inside Linda Lovelace pada
1976. Departemen Dalam Negeri berencana untuk memperkenalkan undangundang yang melarang pornografi dengan kekerasan.
Bulgaria: Bahan porno berat “tidak dianjurkan” untuk diedarkan kepada orangorang yang berusia di bawah 18 tahun. Bahan porno ringan jarang disensor,
bahkan oleh stasiun-stasiun TV pemerintah. Majalah-majalah dan koran-koran
porno semakin banyak beredar sejak jatuhnya komunisme pada awal 1990-an.
Karena ekonomi yang tidak stabil, pada akhir 1990-an hanya segelintir penerbit
yang bertahan.
Denmark: Larangan terhadap literatur porno dicabut pada 1966. Pada 1969
Denmark menjadi negara pertama di dunia yang melegalisasikan porno berat.
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Jerman: Pornografi anak dilarang. Meskipun hukum mendefinisikan anak
sebagai orang yang berusia di bawah 14 tahun, bahan porno tidak boleh
melibatkan orang yang berusia di bawah umur 18 tahun. Pornografi berat (yang
terkait dengan kekerasan dan binatang) tidak boleh dibuat atau didistribusikan;
pemilikannya diizinkan. Porno berat dibatasi kepada pembeli berusia 18 tahun
atau lebih. Bila sebuah toko bisa dimasuki anak kecil, bahannya tidak boleh
dipampangkan dan hanya boleh dijual dengan diam-diam dan dengan
permintaan khusus. Izin orang tua khusus dibutuhkan untuk memperlhiatkan
materi porno berat kepada anak-anak mereka dengan tujuan pendidikan.
Hukum mendefinisikan pornografi sebagai porno berat, jadi segala sesuatu yang
lainnya tidak dibatasi.
Hong Kong: Ilegal bila dijual atau diperlihatkan to anak-anak under 18 of umur,
atau bila dipamerkan kepada umum (kecuali dalam tempat terbatas dan hanya
terlihat di dalam “sebuah galeri seni atau museum yang bonafide”), atau bila
diterbitkan tanpa sepenuhnya dibungkus tanpa peringatan yang “dengan mudah
kelihatan” yang menyatakan bahwa bahan yang terkandung mungkin bisa
membuat orang tersinggung dan tidak boleh diberikan kepada mereka yang di
bawah umur.[7]
Hongaria: Ilegal bila dijual atau diperlihatkan to anak-anak under 18 of umur.
Mempertontonkan alat kelamin pada sampul majalah dilarang kecuali bila
dikaburkan.
Irlandia: Ilegal hingga pertengahan tahun 1990-an.
India: Pornografi ilegal dan mendapatkan sanksi hukuman. Namun, penegakan
hukum sangat lemah dan bahan-bahan porno mudah tersedia.
Israel: Ilegal untuk orang-orang berusia di bawah 18 tahun, meskipun hukum
jarang diberlakukan. Pornografi dalam segala bentuknya dapat ditemukan di
tempat-tempat penyewaan video (termasuk mesin penjual video). Ada tokotoko Israel yang khusus menjual pornografi, serta sejumlah perusahaan yang
memproduksi porno Israel. Karena pornografi anak hampir-hampir tidak
mendapatkan perhatian masyarakat ataupun pemerintah masalah ini dapat
dikatakan sebagai bentuk porno satu-satunya yang ilegal. Satuan polisi Israel
untuk kejahatan komputer mengambil langkah-langkah ekstrem terhadap hal
itu, termasuk penggunaan pengawasan internet dan pembobolan sistem.
Jepang: Seperti di Eropa, foto telanjang biasa ditampilkan dalam media umum.
Pada tahun 1970-an dan 1980-an, dilarang keras memperlihatkan rambut
kemaluan ataupun alat kelamin orang dewasa. Gambar-gambar rambut
kemaluan pada majalah-majalah impor biasanya akan dirobek, dan bahkan
video-video yang paling eksplisit pun tidak akan memperlihatkannya. Sejak
sekitar 1991, para penerbit buku foto mulai menantang larangan ini sehingga
rambut kemaluan kini cukup diterima umum. Gambar-gambar dari jarak dekat
(close-up) terhadap alat kelamin tetap dilarang. Pada 1999, pemerintah
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memberlakukan undang-undang yang melarang foto-foto dan video anak-anak
yang telanjang, yang sebelumnya cukup biasa ditampilkan di media umum.
Manga dan anime pada umumnya tetap tidak diatur, meskipun penerbitpenerbit besar cenderung melakukan sensor diri untuk menghindari lobi
kelompok-kelompok orang tua.
Kanada: Undang-undang berbeda-beda dari provinsi ke provinsi, namun
penjualan kepada orang berusia di bawah 18 tahun (batas usia berbeda-beda
menurut provinsi) umumnya dilarang. Kebanyakan bahan dijual di toko-toko
dewasa, meskipun tidak ada undang-undang spesifik yang mengatur
distribusinya. Bea cukai Kanada diberikan wewenang untuk menghentikan
pemasukan bahan-bahan yang dilarang menurut
undang-undang
ketidakpantasan; banyak toko buku homoseksual dan lesbian menuntut bahwa
peraturan ini diberlakukan secara diskriminatif terhadap barang-barang porno
untuk seks sejenis. Beberapa stasiun TV juga telah menyiarkan film-film porno
ringan setelah lewat tengah malam. Pornografi anak ilegal, meskipun sebuah
keputusan Mahkamah Agung Kanada yang kontroversial baru-baru ini tentang
hak privasi sangat mempengaruhi usaha pemerintah untuk melacak dan
menyitanya. Lihat pula Sensor di Kanada.
Kolombia: Pornografi anak dilarang di bawah konstitusi baru. Pemasarannya
diatur dengan ketat. Kebanyakan bahan dijual di pasar gelap. Bogota
mempunyai sekurang-kurangnya 300 tempat di mana pornografi (porno berat)
dapat diperoleh secara legal.
Malaysia: Ilegal, namun penegakan hukum sangat lemah.
Meksiko: Ilegal bila dijual atau diperlihatkan kepada anak-anak di bawah usia 18,
namun penegakan hukum lemah.
Norwegia: Bahan-bahan porno berat sudah lama secara de jure ilegal, tetapi
pada praktiknya legal, artinya, ilegal untuk membuat, mendistribusikan dan
menjual, tetapi legal untuk memilikinya. Orang dapat membelinya misalnya di
luar negeri, lewat internet, atau melalui TV satelit. Ada juga sejumlah toko porno
yang ilegal, khususnya kota-kota yang lebih besar. Untuk memenuhi tuntutantuntutan hukum, para editor majalah-majalah, saluran TV domestik dan TV kabel
erotik mengaburkan organ-organ seksual yang melakukan aktivitas biasanya
dengan menggunakan segi empat hitam, dll. Tetapi, setelah Mahkamah Agung
pada 7 Desember 2005 secara bulat membebaskan seorang bekas editor
majalah karena menerbitkan porno berat yang tidak ditutupi pada 2002,
dipahami bahwa porno berat tercetak tidak lagi ilegal, dan diharapkan bahwa
majalah-majalah porno akan dapat dijual secara terbuka di toko-toko umum.
Belum jelas apakah keputusan Mahkamah Agung akan mempengaruhi film atau
TV. (Namun perlu dicatat bahwa menggambarkan kegiatan-kegiatan seksual
yang melibatkan anak-anak, binatang, nekrofilia, pemerkosaan, atau dengan
menggunakan kekerasan tetap ilegal.)
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Prancis: Pornografi yang sangat penuh kekerasan atau sangat grafis (sangat
jelas) diberi peringkat X, dan hanya boleh diperlihatkan di bioskop-bioskop
tertentu. Bahan-bahan ini tidak boleh dipampangkan kepada anak-anak.
Pornografi dikenai pajak khusus (33% untuk film-film peringkat X, 50% untuk
pelayanan porno online). Sistem peringkatnya kontroversial; misalnya, pada
2000, film Baise-moi yang secara seksual eksplisit dan penuh kekerasan mulamula diberi peringkat hanya “terbatas” oleh pemerintah Prancis, tetapi
klasifikasi ini dibatalkan oleh keputusan Conseil d’État (Dewan Negara)
berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh perhimpunan-perhimpunan yang
mendukung agama Kristen dan nilai-nilai keluarga.
RRC: Baru-baru ini melegalkannya, majalah-majalah dewasa dijual kepada
umum, meskipun isi aturannya secara spesifik tidak diketahui.
Rusia: Produksi dan distribusi secara eksplisit dilarang, tetapi Duma negara
bagian telah berkali-kali gagal untuk mengesahkan undang-undang yang
mengatur bahan-bahan porno, sehingga status dari kebanyakan materi tidak
jelas. De jure semua pornografi diizinkan (termasuk porno anak-anak), tetapi de
facto ada sejumlah batasan tentang di mana bahan-bahan itu dapat dijual.
Hubungan seksual dengan binatang dan pornografi anak-anak de facto dilarang.
Majalah-majalah erotik dijual secara terbuka, biasanya tidak menampilkan
puting susu dan daerah rambut kemaluan di sampulnya. Kebanyakan materi
difilmkan di Saint-Petersburg; di sana hukum mendefinisikan pornografi sebagai
materi-materi termasuk pemerkosaan, bestiality, nekrofilia atau pornografi
anak, sehingga semua bahan lainnya tergolong erotika legal.
Singapura: Ilegal, termasuk penerbitan ringan seperti Playboy.
Slovenia: Ilegal bila dijual atau diperlihatkan kepada anak-anak yang berumur
kurang dari 18 tahun. Mempertontonkan alat kelamin pada sampul majalah
dilarang kecuali bila dikaburkan.
Swedia: Bahan yang melibatkan binatang de-facto legal tetapi dikenai undangundang kesejahteraan binatang. Boleh ditonton oleh mereka yang berusia
minimal 18 tahun, tidak ada batas untuk majalah. Orang berusia di bawah 18
tahun dilarang berperan dalam film-film buatan Swedia.
Swiss: Legal, dikenai sejumlah perkecualian: penjualan atau memperlihatkan
kepada orang-orang berusia di bawah 16 tahun atau kepada penonton yang
tidak menyetujuinya dapat dikenai hukuman denda atau penjara hingga tiga
tahun. Hukuman yang sama dapat dikenakan untuk pemilikan, penjualan, impor,
dll. terhadap materi pornografi anak, bestiality, pengeluaran hajat atau
tindakan-tindakan kekerasan. Ada perkecualian untuk pornografi apabila
mengandung nilai-nilai budaya atau ilmiah. Lihat Ayat 197 Undang-undang
Pidana.
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Taiwan: Ilegal bila dijual atau diperlihatkan kepada anak-anak di bawah usia 18
tahun. Memampangkan alat kelamin pada sampul majalah dilarang kecuali bila
dikaburkan.
Turki: menjual kepada anak-anak di bawah 18 tahun ilegal.
Vietnam: Ilegal. Penegakan hukum ketat. Menurut undang-undang, pornografi
merusakkan nilai-nilai standar Vietnam.
Yunani: Majalah-majalah ringan, kalender, dan kartu permainan dijual secara
terbuka di kios-kios tepi jalan dan di toko-toko wisata. Pornografi yang ekstrem
atau sangat jelas umumnya dibatasi hanya dijual di toko-toko dewasa. Kini
kebanyakan kios di Athena memampangkan majalah-majalah dan DVD porno
berat.

Kasus-kasus Pornografi di depan hukum Kita
Sumber: Sri Nurherwati,2010
Seorang perempuan asal Karanganyar Jawa Tengah, sebut saja D. Ia dilarang orang
tuanya menikah dengan P. Suatu saat, P mengajak D melakukan hubungan seksual.
Adegan tersebut atas kesepakatan D dan P. Hasil rekaman diserahkan pada orang tua D
dengan maksud agar orang tua D menyetujui pernikahan mereka. Belakangan diketahui,
P ternyata menggandakan video pada sebuah rental dan menyebarkan kepada temantemannya. Kabar beredarnya video diketahui Polsek Colomadu Karanganyar. Seketika D
ditangkap dan ditahan.

Pada persidangan, majelis hakim tidak kesulitan untuk mendefinisikan pornografi dalam
kasus tersebut, dimana di dalamnya terdapat unsur menunjukkan alat kelamin dan
hubungan seksual. Dalam prosesnya, D, P dan rental yang menggandakan rekaman
video diproses secara terpisah. Majelis hakim berpendapat D adalah korban. Karenanya
memutuskan D dihukum lima bulan, lebih ringan daripada hukuman P dan pihak rental
yang masing-masing dihukum satu tahun dan satu tahun enam bulan pidana penjara.

Pada kasus lain di Bandung, empat orang perempuan korban trafficking dipaksa
melakukan tarian dan goyangan di depan umum. Hal itu dilakukan agar penonton
memberikan tip untuk diserahkan kepada penyelenggara. Keempat penari tersebut
ditangkap dan ditahan karena dianggap melanggar UU Porno-grafi.

Mari kita analisa dua kasus di atas dengan menggunakan aturan hukum yang ada di
Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
disebutkan, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi,
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gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya
melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang
memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam
masyarakat.
UU Pornografi menggunakan KUHAP sebagai hukum acara sejak penyidikan hingga
pemeriksaan di depan persidangan. Penggunaan KUHAP dalam kasus ini mengakibatkan
baik D maupun keempat penari dianggap sebagai pelaku pornografi seperti tercantum
dalam Pasal 8 dan Pasal 34 UU Pornografi. Akibatnya tidak ada perlakuan khusus bagi
para penari dan D yang sebetulnya adalah korban kekerasan terhadap perempuan.
Pasal 8 UU Pornografi dalam penjelasan menegaskan model/objek pornografi yang
mengalami pemaksaan, ancaman kekerasan, tipu muslihat tidak dipidana. Namun,
penggunaan KUHAP telah menghalangi para penari dan D mendapatkan haknya atas
perlakuan khusus dan keadilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (2) dan
Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.
Para penari yang seharusnya diperlakukan sebagai korban trafficking justru menjadi
terhukum dalam kasus pornografi sehingga hak konstitusional untuk tidak mendapatkan
diskriminasi sebagaimana ditegaskan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjadi terlanggar.
Demikian juga dengan D, yang sama sekali tidak memiliki tujan untuk menyuburkan
industri pornografi sebagaimana menjadi target UU Pornografi.
Dalam kedua kasus, korban tidak mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum. Hal
ini mempengaruhi korban dalam memberikan keterangan baik sebagai saksi maupun
korban. Ketiadaan pendamping dan bantuan hukum yang tidak diatur dalam UU
Pornografi sesungguhnya mengurangi hak korban mendapat pengecualian untuk tidak
dipidana.

Akses Pornografi Pada Anak
Sumber:
Amita Puspita Wijayanti,
pornografi

Kebijakan legislatif tentang perlindungan anak terhadap

Pada bagian penjelasan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa: “Negara Indonesia
berdasarkan atas hukum”. Hal ini berarti Republik Indonesia adalah negara hukum yang
demokratis berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945, menjunjung tinggi atas hak asasi manusia dan menjamin semua warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib
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menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan
demikian negara menjamin bahwa kewajiban yang sama menurut hukum. Hal yang
demikian berarti negara ingin mewujudkan pula ketertiban, keamanan, dan
ketentraman rakyat atau masyarakatnya. Rasa aman dan tenteram merupakan dambaan
setiap anggota masyarakat. Rasa tersebut sangat dibutuhkan dengan harapan dapat
mendorong kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Jika kreatifitas
masyarakat dapat terus berkembang dan dapat berperan aktif dalam pembangunan,
maka akan terjadi suatu pembangunan yang berkesinambungan, serasi, selaras, dan
seimbang dengan keadaan masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat berbagai
komponen yang produktif yang memiliki potensi di dalam upaya mendukung
pembangunan nasional, namun ada suatu komponen yang sangat penting yang sangat
dibutuhkan agar dalam
pembangunan dapat berjalan berkesinambungan namun juga sering diabaikan dalam
masyarakat, yaitu anak. Anak merupakan cikal bakal yang berpotensi untuk dididik
menjadi manusia yang dewasa, kreatif, dan produktif untuk ikut andil dalam
pembangunan bangsa dan negara. Anak merupakan bagian dari generasi penerus
bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus
cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka
menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi.
selaras, seimbang, dan yang utama memberi perlindungan dari segala kemungkinan
yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan, oleh karena it u menjadi
kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memberi, memelihara, dan
mengamankan kepentingan anak agar dalam perkembangan diri anak tidak terganggu
oleh adanya gangguan dari luar yang dapat mempengaruhi kehidupan anak untuk
selanjutnya yang dapat merugikan anak itu sendiri, keluarganya, masyarakat, serta
bangsa dan negara.

Pornografi anak di Indonesia saat ini semakin marak dan semakinmengkhawatirkan.
Kemajuan informasi dan teknologi yang demikian pesat memberi manfaat yang cukup
besar. Tetapi ternyata juga berdampak negative
luar biasa. Media pornografi anak semakin mudah untuk diakses melalui media
elektronik dan cetak. Begitu mudahnya setiap anak untuk melihat materi pornografi
melalui internet, handphone, buku bacaan dan VCD.
Kemudahan mengakses materi pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai
dengan adegan yang ditontonnya. Inilah yang menyebabkan kekerasan seksual terhadap
anak yang dilakukan oleh sesamanya.
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Di masa mendatang, pornografi internet adalah bencana besar terhadap anak yang akan
menghantui orang tua. Belum lagi semakin banyaknya bisnis warung internet yang
dengan leluasa dijelajahi secar bebas oleh anak-anak.
Sebuah kelompok hak anak-anak melaporkan, jumlah website yang menyediakan
pornografi anak-anak tahun lalu meningkat dengan 70 persen, Didapatkan fakta yang
mencengangkan lainnya bahwa pornografi masih menjadi konsumsi tertinggi bagi para
pengakses internet. Ternyata didapatkan 12% situs di dunia ini mengandung pornografi.
Setiap harinya 266 situs porno baru muncul dan diperkirakan kini ada 372 juta halaman
website pornografi. Sedangkan 25% yang dicari melalui search engine adalah pornografi.
Ternyata peminat pornografi internet demikian besar 35% dari data yang didapat dari
internet adalah pornografi, setiap detiknya 28.258 pengguna internet melihat pornografi
dan setia detiknya $ 89.00 dihabiskan untuk pornografi di internet
Dampak Pornografi Pada Anak
Anak yang dijadikan model pornografi mengalami kerusakan perkembangan fisik dan
psikis yang dapat menghancurkan masa depan anak. Mereka seringkali menjadi rendah
diri bahkan mendapat masalah kesehatan mental yang parah. Terlebih lagi, mereka
umumnya dikucilkan oleh masyarakat di lingkungannya, diberi label “anak yang tidak
bermoral” dan bahkan kehilangan haknya untuk memperoleh pendidikan. Pornografi
anak biasanya menjadi sasaran bagi kaum fedophilia yang mendapatkan kepuasan
seksual dengan melihat dan melakukan hubungan seksual dengan anak Keberadaan
pornografi anak tidak hanya menyebabkan model pornografi anak mendapatkan
kekerasan fisik, psikis, dan seksual di dalam proses pembuatannya. Pornografi anak yang
menyebar bebas akan meningkatkan berbagai kekerasan seksual terhadap anak
dilakukan oleh orang dewasa ataupun bahkan oleh sesama anak. Berdasarkan penelitian
Indonesia ACT di Batam pada tahun 2007, salah
satu tujuan utama perdagangan anak adalah untuk dijadikan model pornografi.
Pornografi anak merupakan bentuk eksploitasi seksual, sehingga perlindungan kepada
anak semestinya mendapatkan perhatian yang besar. Terdapat dua hal yang berbahaya
di dalam pornografi anak; pertama, pelibatan anak di dalam pornografi berarti sama
dengan mengeksploitasi anak bekerja dalam bentuk pekerjaan terburuk. Kedua,
membiarkan anak mengakses pornografi akan sangat berdampak pada proses tumbuh
kembang anak.
Aspek Hukum Perlindungan Anak terhadap Pornografi
Pengaturan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi meliputi; (1)
pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi;
(2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; (3)pencegahan pembuatan,
penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam
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pencegahan. Undang-Undang ini menetapkan secara tegas tentang bentuk hukuman
dari pelanggaran pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang
disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, yakni berat, sedang, dan ringan,
serta memberikan pemberatan terhadap perbuatan pidana yang melibatkan anak. Di
samping itu, pemberatan juga diberikan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan
oleh korporasi dengan melipatgandakan sanksi pokok serta pemberian hukuman
tambahan. Berdasarkan pemikiran tersebut, undang-undang ini diatur secara
komprehensif dalam rangka mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan
masyarakat Indonesia yang beretika, berkepribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilainilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat setiap warga
negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memang telah
mengatur perlindungan anak dari pornografi tetapi sebagian saja itupun dengan redaksi
perlindungan anak dari eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal
88. Pasal 59 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan :
Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk
memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak
tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang
menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropik, dan zat adiktif lainnya
(napza), anak korban penculikan, penjualandan perdagangan, anak korban kekerasan
fisik dan/atau menta, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah
dan penelantaran.Pasal 88 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
menyebutkan : Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan
maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal ini hanya akan menjerat produsen pornografi anak, padahal anak menjadi korban
pornografi bukan hanya atas materi pornografi anak tetapi juga pornografi yang
melibatkan orang-orang dewasa. Ada beberapa perspektif dalam memandang anak
sebagai korban pornografi :





Anak menjadi korban pornografi karena terampas haknya untuk tumbuh dan
berkembang secara wajar, serta memiliki masa depan karena pemikiran,
mentalitas, bahka n fisiknya dirusak oleh pornografi
Anak menjadi korban pornografi karena eksploitasi secara seksual untuk
menjadi subjek materi pornografi.
Anak menjadi korban pornografi karena terdorong menjadi pelaku kejahatan
seksual berupa pencabulan, pemerkosaan, hingga pemerkosaan yang berakibat
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pembunuhan dan terampas masa depannya, terpidana akibat mengkonsumsi
pornografi.
Anak menjadi korban kejahatan seksual berupa pencabulan, pemerkosaan,
hingga pembunuhan oleh pelaku anak-anak maupun dewasa yang terdor ong
melakukan perbuatan pidana akibat pornografi.

Berbekal pelbagai perspektif tersebut, maka perlindungan anak terhadap bahaya
pornografi harus dilakukan dengan tidak hanya mencegah akses anak terhadap
pornografi tetapi juga orang dewasa terhadap pornografi.
Pencegahan akses terhadap pornografi meliputi pelarangan produksi, distribusi hingga
konsumsi pornografi. Undang-Undang Perlindungan Anak hanya meliputi sebagian kecil
dari upaya pencegahan ini, yaitu pelarangan disertai pemidanaan bagi orang-orang yang
mengeksploitasi anak secara seksual.
Perlindungan akses anak dari mengkonsumsi pornografi sendiri belum diatur oleh
Undang-Undang ini. Telah menjadi asas umum hukum pidana yaitu asas berlakunya
hukum pidana menurut waktu (Asas Legalitas), bahwa suatu perbuatan dapat
dinyatakan sebagai tindak pidana dan dapat dipidana apabila sudah ditetapkan dalam
undang-undang.
Dalam hal pelanggaran atas delik pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Tentang
Pornografi ini, anak-anak, perempuan, laki-laki tua muda dan orang dengan latar SARA
manapun hanya akan dipidana jika ia terbukti melakukan kesalahan yang dirumuskan
ditiap-tiap pasalnya. Dalam hukum pidana, pertanyaan itu tidak berhenti pada apakah
ada kesalahan yang diperbuat tetapi melaju pada pertanyaan selanjutnya, apakah orang
yang melakukan kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban dan sejauh mana
pertanggungjawaban itu dapat dikenakan. Dimana dalam bentuk pertanggungjawaban
ini, diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 44
Tahun 2008 Tentang Pornografi dan tidak diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak.

